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 Резюме 
 

Раздел 3: Тук са представени: ценни професионални познания по основните въпроси на 

медицинската употреба на терапевтични растения, като индикации, биологична активност и 

доказано фармакологично действие на известни съставки, на лечебни растения; техните структури 

и терапевтични свойства; и коя част от растенията може да се използва. 

 Резултати от обучението 
След усвояване на обучителния материал, обучаемият трябва да може да: 
 

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Определs термините, лечебните растения и лечебното приложение на билките 
2. Обсъжда основните проблеми на медицинската употреба на терапевтични растения 
като индикации и странични ефекти 
3. Обсъжда основните въпроси относно доказаното фармакологично действие на 
известните билкови съставки 
 

 Общи и трансферни умения:  
1. Показва добри писмени и устни комуникационни умения. 

2. Демонстрира обща компютърна грамотност 

3. Провежда компютърно търсене, за да извлечете информация от други източници 

4. Показва способност да се използва извлечена информация за подобряване на 

професионалния статус  

5. Планира задачите и работи самостоятелно 

6. Работи в екип с минимални напътствия, когато е уместно. 

 

Раздел 3 

Медицинско използване на терапевтичните растения: индикации, доказали фармакологично 

действие на известни съставки. 

Съгласно определението в Ръководството за Оценка на безопасността и ефикасността на 

растителните лекарства на Световната здравна организация (СЗО), издадено през 1994 г., 

билковото лекарство е извлечен от раститенията материал или препарат с терапевтични или други 

ползи за човешкото здраве, сурови или преработени съставки от едно или повече растения. 

Въпреки че неорганични и животински материали се използват също и за лечение на заболявания 

в някои страни, билките винаги доминират в традиционните лекарства. 

Броят на различните висши растителни видове на повърхността на земята се оценява на най-

малко 250 000 вида растения (Pimm SL, Science 1995, Lewis NG, 1994), но досега само около 5-10% 

от тях са били изследвани за техните съставни природни продукти (Kinghorn AD, 2001). С 

разработването на химични, биологични и молекулярни биотехнологични техники, които са 

станали достъпни за научни изследвания в областта на природата, има нарастващо търсене на 

екстракция и изолиране на съединения от билки, с цел скриниране на нови биоактивни химически 

молекули при разработване на терапевтичен и превантивен механизъм на билките, както и 
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създаване на качествен контрол и стандартизация на билки и билкови продукти (Bohlin, L., Bruhn, 

J.G. (Eds.), 1999). 

Има много цели и значение за провеждането на фармакологични изследвания в традиционните 

билкови лекарства: 

1. Научно да осигурим безопасността и да разкрием ефикасността на традиционните билки и да 

изясним техните механизми чрез модерна медицинска изследователска система. 

2. За да се потвърди ефикасността на нова комбинация от билкови лекарства или нов растителен 

продукт и да се установят терапевтичните дози или да се оцени нова индикация или нов начин на 

приложение на съществуващи билкови продукти. 

3. Да се направи оценка на фармакологичния ефект на пречистени или полупречистени 

съединения, изолирани или получени от билково лекарство. 

4. Откриване на нови фармакологично активни растителни материали. 

Фармакологичните изследвания играят важна роля в модернизирането на традиционните 

билкови лекарства, тъй като експерименталният метод е най-фундаменталният метод на 

съвременната наука. Информацията, която не може да бъде получена от хора, може да бъде 

получена чрез експерименти с животни. 

Всички вещества във Вселената, включително растенията, са съставени от химически съединения. 

На първо място, за да се изучи билково лекарство, трябва да се изолират основните биоактивни 

химически компоненти. Преди изолирането на билково лекарство материалът трябва първо да 

бъде идентифициран, като се използват текущи методи и техники, като например всички видове 

хроматография и спектрометрия, за да се гарантира, че той е правилният вид и е бил събран и 

съхраняван правилно. Само след като биологичните съединения на билките са правилно 

извлечени, изолирани и идентифицирани, биохимичните, биологичните или фармакологичните 

изследвания могат да бъдат извършени научно. Изолирането на химически съединения от билки е 

важна стъпка за систематично проучване на билковото лекарство. Той осигурява съединения не 

само за структурна идентификация или изясняване и стандарти за количествен и качествен анализ 

за качествен контрол на билкови екстракти или продукти, но също така и за in vitro биотестови и in 

vivo фармакологични и токсикологични изследвания и клинични изпитвания.  

Химичните изследвания на билкови лекарства осигуряват фундаментални вещества за по-

нататъшни изследвания на биологичната и фармакологичната дейност. Химичните изследвания 

върху растенията през предишните десетилетия на 1800 г. са се извършвали само с активни 

съединения, които са силно концентрирани и изолирани в относително чиста форма чрез техники 

като дестилация или екстракция с вода, киселина, основа или алкохол. Екстракцията и 

изолирането следва да се извършват въз основа на познанията за пробата.  

Интересът към използването на природата като източник на потенциални химиотерапевтични 

средства продължава. Природните продукти и техните производни представляват повече от 50% 

от всички лекарства в клинична употреба в света. Данните от СЗО показват, че 25% от 

съвременните лекарства се произвеждат от растения, които за първи път са били използвани 

традиционно. През последните 40 години най-малко десетки ефективни лекарства са получени от 

растения като: морфин-аналгетик от опиумен мак (Papaver somniferum), хинин-антималарийно 
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средство от кора на хининовото дърво (Cinchona succirubra и други), диосгенин, получен от 

Dioscorea spp. - овулационен контрацептивен агент, резерпин и други антихипертензивни и 

успокоителни алкалоиди от видовете Rauwolfia; пилокарпин за лечение на глаукома и "сухота в 

устата", получени от група южноамерикански дървета (Pilocarpus spp.) в семейството Citrus; два 

мощни противоракови агенти от мадагаскарско цвете- Rosy Periwinkle (Catharanthus Roseus); 

лаксативни агенти от Cassia sp. и като кардиотоничен агент за лечение на сърдечна 

недостатъчност от вида Digitalis. Други примери включват атропин, ефедрин, варфарин, аспирин, 

дигоксин, винбластин винкристин, таксол, хиосцин и хуперзин А. 

 

Dioscorea villosa - Див сладък картоф 

Вторични растителни метаболити в откритите лекарства 

Химическите вещества в растенията могат да бъдат разделени на първични метаболити и 

вторични метаболити на базата на тяхното молекулно тегло, разпределенията в растителните 

видове и биологичните им роли в растенията. Основните макромолекули на първичния 

метаболизъм в растенията са полизахариди, протеини, липиди и нуклеинови киселини, които се 

наричат първични метаболити. Те осигуряват хранителни вещества и по този начин са от 

съществено значение за растежа и оцеляването. За разлика от основните метаболити, малки 

органични съединения често се произвеждат от определен вид и обикновено притежават важна 

биологична активност. Те не са необходими за растежа и оцеляването на растението и се наричат 

вторични метаболити. 

Ролите на вторичните метаболити в растенията са различни. Те служат като химически посланици 

и защитни химикали и играят важни биологични и екологични роли. Нараства интересът към 

проучването им, тъй като те представляват огромна библиотека от потенциално полезни водещи 

съставки в разработването на нови лекарства. Вторичните метаболити включват различни 

химически разнообразни съединения. Въз основа на характеристиките на химическата структура, 

те се класифицират като: алкалоиди, флавоноиди, кумарини, лигнани, хинони, терпеноиди и т.н. 

(Rahman, A.U. 1995) (Rahman, A.U.1998). 
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СЪЕДИНЕНИЯ В РАСТЕНИЯТА И ТЕХНИТЕ СТРУКТУРИ И СТВОЙСТВА 

 Алкалоиди 

Алкалоидите са една от основните групи растителни съставки, използвани в медицината. 

Представляват голям клас азот съдържащи вторични метаболити на растения, микроби или 

бозайници. Алкалоидите са известни с разнообразните си фармакологични дейности. От 

откриването на морфина от опиумен мак, Papaver somniferum, през 1806 г. повече от 10 000 

алкалоида са пречистени и идентифицирани от природни ресурси. Много съвременни лекарства 

се произвеждат от естествено срещащи се алкалоиди или техни синтетични аналози.

 

Papaver somniferum 

 

Биологична активност на алкалоидите  

Алкалоидите са група вещества с разнообразни структури и широк спектър от биологични 

активности като антибактериални (напр. берберин), антималарийна (напр. хинин), аналгетична 

(напр. морфин), анестезираща (напр. кокаин), противораково средство (напр. винкристин), 

холиномимерно действие (напр. гала-тамин), облекчаване на кашлица (напр. кодеин), 

спаспомолитична (напр., атропин), вазодилативна (напр. викамин), антиаритмична (напр., 

хинидин), антихипертензивна (напр. резепин) и антиастмачна (напр. ефедрин). Към днешна дата 

са съобщени над 12 000 растителни алкалоида. Например морфиновите алкалоиди са мощни 

болкоуспокояващи и наркотични вещества, а винкристинът, изолиран от Vincarosea (now 

Catharanthus roseus), е един от най-мощните антилевкемични лекарства, които се използват днес 

Hostettmann, K., Lea, P.J. 1987). 
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Atropa belladonna                                                                 Catharanthus roseus 

Флавоноиди 

Флавоноидите са полифенолни съединения. Това е една от най-важните групи вторични 

растителни метаболити. Към днешна дата са пречистени и идентифицирани повече от 6000 

флавоноидни съединения, много от които съществуват в плодовете, зеленчуците и напитките. 

Флавоноидите са отговорни за много от цветовете на растенията, които ни заслепяват с блестящи 

нюанси на жълто, оранжево или червено и имат голямо екологично значение в природата като 

цветни атрактанти за насекоми и птици и подпомагат опрашването на растенията (Rahman, A.U. 

1995-1998). 

 

             Боровинките са източник на хранителни антоцианидини  Бялата карфиолка има антоксантинови пигменти 

Биологични активности на флавоноидите  

Флавоноидите напоследък привлякоха значителен интерес поради техните потенциални 

благоприятни ефекти върху човешкото здраве. Флавоноидите са най-често известни със своята 

антиоксидантна активност. Капацитетът на флавоноидите, действащи като антиоксиданти, зависи 

от техните молекулни структури. Следователно, храни, богати на флавоноиди, като кверцетин - 

най-богатия хранителен флакон, са предложени като важни за облекчаване на заболявания като 

рак и сърдечни заболявания. Компонентите на магареца (Silybummarianum), по-специално 

силибин и силамарин, са антихепатотоксини и се използват за намаляване на ефектите от 

отравяне от гъби от рода Amanita. Установено е, че флавоноидите осигуряват и други важни 

биологични активности като антибактериални, антивирусни , антиалергични, антитромбоцитни, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catharanthus_roseus
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противовъзпалителни и противотуморни дейности. Антивирусната функция на флавоноидите е 

доказана с вируса на ХИВ, а също и с HSV-1, вирус на херпес симплекс. 

 

Кумарини 

Кумарините са група, която съществува главно във висшите растения. Кумарините служат като 

инхибитори на растежа (анти-ауксини), както и защитни съединения в растенията. Кумарините са 

по-концентрирани в семейство Apiaceae, семейство Leguminoseae (боб), Rutaceae (цитрусови 

семейства), магданоз и копър. 

 

         Тонка боб или кумаро, един от източниците, от които кумаринът е изолиран за първи път като природен 

продукт през 1820.  

Биологични активности на кумарините 

Съобщено е, че кумарините притежават мултибиологични активности като анти-HIV, антитуморни, 

антихипертензивни, антиаритмични, противовъзпалителни, анти-остеопорозни, облекчаващи 

болката, предотвратяват астма и имат антисептично действие. Кумариновите производни се 

използват широко като антикоагуланти за лечение на прекомерно или нежелано кръвосъсирване. 

Основното съединение кумарин (М1) се намира в сладка детелина (Melilotus alba, Leguminosae). 

Кумарините също се използват в слънцезащитните козметични средства за абсорбиране на 

ултравиолетовите (UV) лъчи и за синтез на противоракови лекарства. 

Лигнани 

Лигнаните са широко разпространени съединения в растенията и са тясно свързани с лигнина. 

Този клас на съединение е често срещан в растителното царство, особено в сърцевината и листата, 

и като основни съставки на смолни ексудати от корени и кора.  

Биологична активност на лигнаните 

За лигнаните се съобщава, че имат силна антибактериална активност. Лигнаните принадлежат към 

клас вещества, известни като нестероидни фитоестрогени. Те са структурно и функционално 

подобни на естрадиола и свързаните с него полови хормони. Лигнаните са способни да се 

свързват с естрогенните рецептори и да се намесват в ефектите на естрогена върху гръдната 

тъкан, който стимулира рака, като по този начин могат да инхибират растежа на рак на гърдата, 

простатата и дебелото черво и да подобрят костната плътност. Известният лигнанподофилотоксин 
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е митотичен инхибитор, който първоначално е изолиран от Podophyllum Peltatum със силна 

антинеопластична активност. Етопозидът е производно на подофилотоксин, което сега се 

използва за лечение на рак на белия дроб, рак на тестисите и остра лимфоцитна левкемия. 

Лигнаните са известни също като добри антиоксиданти. Лигнаните се намират в ленени семена, 

тиквени семки, ръж, соя, броколи, някои плодове и много традиционни китайски билки като 

Magnolia Officinalis, Schizandra Chinensis и Podophyllum Peltatum. 

 

Podophyllum peltatum 

Хинони 

Хиноните се срещат като пигменти в бактериите, гъбите и някои висши растения. Редица хинонови 

производни (антрахинони, фенантрахинони, антрони и диантрони) се намират в много видове 

растения като ревен - Rheum (qv), лапад – Rumex, пиперичета -Polygonum juglone, в неузрели 

орехи, спинулозин от плесен Penicillium spinuhsum, арнебинон и анебифуранон от Arnebia 

еuchroma, тансинонови производни от Salvia miltiorrhiza и сензодид А-D от Rheum palmatum 

(Rahman, A.U. 1995-1998). 

 

Биологични активности на хиноните 

Хиноните, съдържащи фенолни хидроксилни групи, обикновено придават красиви цветове като 

жълто, оранжево и червено. Антрахиноните са важна група от хинони с очистващо действие (напр. 

сенозиди), антимикробактериални (например, риин и сарпортхохинон). Те притежават и други 

биологични активности като антитуморни (например емодин и йегулон), инхибиране на 

биосинтезата на PGE2 (например, анебинон и анебифуранон) и анти-сърдечносъдово заболяване 

(например тансинон II А). Коензим Q10 е беназохиноново производно, което се използва при 

лечението на сърдечно-съдови заболявания, хипертония и рак в клиниките. Витамините от клас К , 

като K1 и K2 принадлежат към нафтохиноните. Те могат да стимулират коагулацията на кръвта и 

по този начин се използват при лечение на кървене от раждането. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Podophyllum_peltatum
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Senna Alexandrina 

 

Терпеноиди 

Терпеноидите са изопренови олигомери (C5H8)n и техните производни. Терпеноидите са широко 

разпространени в природата, главно в растенията. Общият брой на откритите терпеноиди е над 22 

000 и много от тях са станали важни клинични лекарства или са били използвани като водещи 

съединения при разработването на нови лекарства 

Монотерпените са клас от терпени, които се състоят от две изопренови единици и имат 

молекулна формула C10H16. Примерите от този клас включват камфор, ментол, тиуон, тимол, 

нерол, линалол, лимонен, гераниол и перилилов алкохол, намерени в цитрусови пили, листа от 

мента, лавандула и мащерка. Сред тях, ментолът е полезен локален болкоуспокояващ агент;туйон 

е токсичен агент, открит в пелин (Artemisia absinthium), от който се произвежда ликьор и абсент; 

борнеолът се получава от борово масло и се използва като дезинфектант и дезодорант; камфорът 

се използва като противовъзпалително средство, анестетик, отхрачващо средство и 

противовъзпалително средство, при много други приложения.. 

 

                       Lavender flower                                                                                             Artemisia abrotanum 

Един от най-известните медицински ценни дитерпени е паклитаксел (Taxol®). Друг пример за 

важните медицински дитерпеноиди са гинколидите, открити от Ginkgo biloba, които показват 

силна биоактивност срещу агрегирането на тромбоцитите. Други примери включват неролидол, 

фарнезол и иланген в нероли, мента, сандалово дърво, джинджифил и германска лайка. Тези 

фитохимикали обикновено имат антиалергични и противовъзпалителни свойства. Артемисзина е 

най-ценният медицински сескитерпеноиди, който за първи път е изолиран от традиционната 

китайска билка Artemisia annua със силна антималарийна активност 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_abrotanum
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                                                                      Taxusbaccata (Европейски тис) 

Тритерпеноидите са известни като онкологични химиопревантивни вещестна, противогъбични и 

антидиабетични средства, инхибитори на ангиогенезата и еукариотни ДНК полимерази и т.н. Те са 

биологично активните компоненти като глициретична киселина, открита в сладник и лимоноидите 

(например лимонин), които са силно окислени горчививещества, присъстващи в семейството на 

цитрусови растения (Rutaceae). Арбрузид E, сравнително нетоксичен тритерпен, е изолиран от 

екстремално токсичния абрин (Arbrus precatorius) като потенциален заместител на захарта, защото 

е 30-100 пъти по-сладък от захарозата (Fullas F. et al.1990). Тритерпените също са компоненти на 

смоли и смолни ексудати от растения (например ливан и смирна); смирна произлиза от арабската 

дума за горчиво, характеристика, която много тритерпени показват. 

Тритерпените включват някои много важни молекули, като например стероидите, които са 

разградени тритерпени с много важни функции при бозайниците, по-специално като полови 

хормони. Неотдавнашно химическо изследване и фармакологични изследвания разкриват 

различни биологични роли на стероидните съединения в растенията като противовъзпалителни, 

противоракови, анти-сърдечно-съдови, хипогликемични и противогъбични активности. Широко 

разпространените пигменти, разтворими в липиди и необходимите диетични каротеноиди, 

принадлежат към тази група химикали. Ликопенът е друг биоактивен каротеноид, намиращ се в 

домати и други червени плодове, и е считан за потенциален агент за профилактика на някои 

видове ракови заболявания. 

Сърдечни гликозиди 

Сърдечните гликозиди (наричани още карденолиди) са наречени така поради въздействието на 

тази група съединения върху сърцето. Много растения съдържат кардиоактивни или сърдечни 

гликозиди, които имат дълбок ефект върху сърдечния ритъм. Най-широко изследваното растение, 

което съдържа тези съединения, е червеният напръстник (Digitalis purpurea), семейство 

Plantaginaceae използвано още през 18-ти век при лечение на сърдечно-съдови заболявания, 

описано като "капка". Основата на тази употреба е основателна, тъй като това растение съдържа 
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лечебни средства като дигиталин, дигиталеит, дигитонин и дигитоксин. Сърдечните гликозиди в 

кардиологията се използват при лечението на сърдечна недостатъчност в клиниката. 

Подобряване на безопасността на лекарствата чрез изолиране и промяна на съставни елементи 

на растенията. 

Добре известен пример е историята на аспирина. Съгласно записите в папируса на Еберс за 

листата на върба като антипиретично лечение и след едно и също приложение на чай, направен 

от ароматна кора като английска билка, химиците и фармацевтите успели да изолират салицина 

от кората на бялата върба Salix Alba между 1825 и 1826. Съединението, отговорно за лекарството, 

впоследствие се превръща в салицилова киселина чрез хидролиза и окисление и се оказва като 

успешно антипиретично (против треска) вещество, която активно се произвежда и използва в 

световен мащаб. Поради тежката стомашно-чревна токсичност, салициловата киселина се 

превръща в ацетилсалицилова киселина чрез ацетилиране от учените в Bayer. През 1899 г. се дава 

търговското му наименование - аспирин. Днес аспиринът все още е най-широко използваният 

аналгетичен и антипиретичен лекарствен препарат в света. 

 

Salix Alba leaves                                                                             Салицин 

Въпреки това процесът на намиране на нови кандидати билки за разработване на лекарства вече 

не е толкова лесен, колкото историята на аспирина. Историята на таксола е тази на трудното 

пътешествие на следи от растение, което се превръща в мощно ново лекарство. Таксолът е един 

от най-известните дитерпени с много сложна стероидна структура и противоракова активност. 

Екстрактът от кората на Тихоокеанския тис (Taxus Brevifolia) за първи път е открит като 

цитотоксичен при клетъчен анализ през 1964 г. Активният ингредиент е изолиран през 1966 г. с 

много малко количество и структурата е публикувана (Goodman, J. и Walsh, V. 2001). До 1969 г. от 

почти 1200 кг кора са изолирани 28 кг суров екстракт, от който са получени само 10 г чист 

материал. Към края на 80-те години, стойността като противораково лекарство се определя от 

различни клинични проучвания. Паклитаксел и неговият аналог доцетаксел (Taxotere ®) са 

одобрени от Американската агенция по лекарствата (FDA) за лечение на различни видове рак, 

включително недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на белия дроб, рак на яйчниците, рак на 

гърдата и рак на главата и шията. Изследователският резултат показва, че той действа за 

стабилизиране на митотичния апарат в клетките, което ги кара да действат като нормални клетки, 

вместо да се подлагат на бързо пролиферация, както в рака.  

Много хора погрешно вярват, че билковите продукти са безопасни. Въпреки че повечето билкови 

лекарства са сравнително безопасни в сравнение със съвременните лекарства, резултатите от 
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токсикологичните изследвания показват, че това не винаги е вярно. До голяма степен 

безопасността на билките зависи от дозирането и периода на приложение. Необходимо е да се 

отбележи, че пречистването на някои билкови екстракти може да повиши тяхната токсичност. Това 

е така, защото когато активните компоненти са концентрирани, концентрацията на токсични 

съединения също може да бъде увеличена. Понякога активните съставки също са токсични. В този 

случай, докато терапевтичният ефект се повишава, токсичността също се увеличава. Примерите 

включват ефедрин екстракт и билкови екстракти от семейство Aristolochiaceae. Изследванията на 

аристолохиновата киселина, намерени в няколко растения в семейство  Aristolochiaceae, показват 

значителни канцерогенни и мутагенни ефекти и отравяне на бъбреците (Arbel, VM. et al., 2002) 

(Schmeiser, HH. et al. Затова обработката на сурови растителни материали с различни методи, като 

удължено нагряване с пара или кипене за разлагане на химичните връзки на токсични естери или 

гликозидни съединения в билките, се прилага дълго време, за да се намали токсичността на 

китайските билки. Примерите включват аконитин в глубезния корен на Aconitum и сеннозиди в 

ревен. 

Сърдечните гликозиди отсемейството на напръстниците (Digitalis purpurea и D.lanata) имат много 

тесен диапазон от терапевтични дози. Превишаването на пълната лекарствена доза с около 50% 

може да доведе до токсични ефекти. Проблемът с дозата се усложнява от големите качествени и 

количествени вариации, които се срещат в суровия растителен материал. В зависимост от 

произхода си суровото лекарство може да съдържа преобладаване на дитоксин, който не е много 

активен, когато се приема перорално, или може да носи висока концентрация на много активното 

съединение дигитоксин.  

 

Digitalis Purpurea 

Така изолирането на активните съставки от билки с тесен терапевтичен диапазон (Таблица 1) и 

прилагането на чистите съединения не е просто самоцел. Това е научен метод за изследване на 

медицински растения, чрез който много мощни съставки могат да бъдат преработени в безопасни 

лекарствени продукти (Withering W., 1885). Целта не е да се концентрира ключовият активен 

компонент, а да се получи фармацевтичен продукт, който да има последователен, равномерен 

състав. След това обработването на изолираната съставка в хапчета, таблетки или капсули води до 

получаването на продукт, съставът се разрежда с фармацевтични ексципиенти. Например, 

концентрацията на дигитоксин в таблета диктоксин е приблизително 10 пъти по-ниска, отколкото 

в оригиналния лист дигиталис. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aristolochiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristolochiaceae


 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 

информация. 
 

Съставка/лекарство Растение Действие 

Атропин Belladonna листо и корени Парасимпатохолик 

Кофеин Кафеен храст Аналептик 

Кокаин Кока листа Локален анестетик 

Колхицин Луковици от есенен минзухар лекарство срещу подагра 

Дигоксин Digitalis листа Сърдечно съдово 

Еметин Корени  от ипекакуана Средство против повръщане 

Ефедрин Eфедра Антихипотензивен продукт 

Каваин Кава корени Антиксиолитик 

Морфин Екскудат от опиев мак Аналгетик 

Физостигмин Боб кабалар Инхибитор на холинестераза 

Пилокарпин Листа от яборанди Лекарство срещу глаукома 

Хинидин Хининово дърво Антиаритмик 

Хинин Хининово дърво Антималария 

Резерпин Рауволфия Антихепертензик 

Салицин Уилоу кора Антиинфламатор 

Скополамин Татул Антиспазмолитик 

Таксол Тихоокеански тис Цитостатик 

Теофилин Листа от чай Бронходилатор 

 

Таблица 1. Примери за растителни съставки, които са изолирани за медицинска употреба. Естествено тези 

съставки не се срещат самостоятелно в растенията, а като фракции, придружени от свързани химични 

съединения. Изолираните вещества, които обикновено имат силни и незабавни действия, не се считат за 

фитолекарства в тесния смисъл (Volker Schulz, Rudolf Hansel, Mark Blumenthal, Varro Tyler Рационална 

фитотерапия 5th издание, 2004). 

С развитието на природните науки и използването на научни методи в медицината в началото на 

19 век билковите лекарства станаха обект на научен анализ. Изолирането на морфина от опиум 

(1803-1806) отбеляза за пръв път относително съвременните химически и аналитични методи, 

които бяха използвани за извличане на активния компонент от билка. След това стана възможно 

да се извършат фармакологични и токсикологични изследвания на ефектите на морфина при 

животни и хора. Различни вещества, изолирани от опиум, включително морфин, кодеин и 

папаверин, все още са в терапевтично приложение днес. В други случаи са положени усилия за 

подобряване на естествената субстанция чрез подобряване на нейните желани свойства и 

свеждане до минимум на нейните неблагоприятни странични ефекти. Модифицирането на 

молекулата на резерпина (от традиционното аюрведационно седативно растение индийски 

санкерот, Rauvolfia serpentina) доведе до получаване на меперидин, докато модифицирането на 
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молекулата на атропина (от Беладона, Atropa aelladonna) доведе до ипратропиев бромид и мощен 

меперидин от групата на аналгетиците. Лечебните билки от Новия свят бяха друг източник на 

важни лекарствени вещества. Листата на храсталака от кока (Erythoxylum coca) дава кокаин, 

прототип за съвременни локални анестетици, а кората от вида Cinchona дава хинин, лекарство, 

което все още е важно за лечението на маларията като артемизинин.Резистентността към това 

съединение се развива много по-бавно, отколкото при синтетичните антималарийни лекарства. 

Значителна част от всички използвани понастоящем медикаменти се получават, пряко или 

непряко, от активни вещества, изолирани от растенията. Повечето от тези вещества не се срещат в 

растенията поотделно, а в групи от съединения, като кофеин в групата на метилксантини, 

дигоксин в групата на сърдечните гликозиди и морфин в групата на опиевите алкалоиди. Тези 

изолирани съединения и групи съединения обикновено предизвикват силни, непосредствени 

ефекти и в строгия си смисъл не се класифицират като фитолекарства (фитомедицински), но по-

подходящо като растителни лекарства. Изследователите в никакъв случай не са изчерпали 

потенциала на тези вторични растителни съставки. Пълният брой на растителните алкалоиди, 

които могат да осигурят основа за разработването на бъдещи средства за защита, се оценява на 

над 20 000 (Cordell et al., 2002).  

Целта на изследванията върху традиционната билкова медицина е не само за разработване на 

нови лекарства, но и за качествен контрол и механично изследване на билките. За разлика от 

скрининга за нови кандидати за лекарства, които просто използват един или два теста за 

биологични тестове, изследването на механизмите на традиционните билкови лекарства е много 

по-сложно. Изследванията на билките през последните 40 години показват, че те работят по 

начин, който се различава от съвременните лекарства: ефектът не е от едно единствено 

съединение в билка, а е синергичен резултат от много компоненти, работещи върху много цели. И 

изследователите не трябва да бъдат разочаровани, ако резултатите от тях показват, че най-

биоактивните съединения, пресявани от билков екстракт в биологичен тест, са популярни втори 

метаболити в растенията. Примерите включват флавоноиди, мастни киселини или амини. 

 

 

Aloe Vera                                                                                                                    Arnica montana 

 



 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 

информация. 
 

Растителни части 

В контекста на фармацията ботаническото лекарство е продукт, който или произхожда от растение 

и се трансформира в лекарство (чрез изсушаване на някои части от растението, или понякога 

цялото растение), или е получено от растение, но вече не запазва структурата на растението.   

Следните растителни органи са най-важни: в скоби е латинското име, което се използва често. 

 Надземни части или зелена надземна част (herba): Голяма част от растителни лекарства 

са получени от листа или надземни части. Всички части на растението, намиращи се над 

земята, се наричат въздушни или надземни части. Един пример е жълтия кантарион 

(Hypericum Perforatum). 

 Листа (folia): Листата излизат от стъблото. Листата понякога могат да се използват 

самостоятелно или смесени с дръжката. Пример за растения, които се използват само 

листата им е гинко (Gingko biloba),  маточина (Melissa officinalis L., Melissa efolium). 

 Цветове (flos): Въпреки че цветовете са от голямо ботаническо значение, те са само малък 

източник на лекарства, използвани във фитотерапията или фармацията. Цветовете на 

някои растения се използват традиционно в медицината като римска лайка (Chamaemelum 

nobile), розел (Hibiscus sabdiriffa) и невен (Calendula officinalis). 

 Плодове (fructus): Плодовете и семената дават важни фитотерапевтични продукти, 

включително: семена от анасон (Pimpinella anisum), плодовете от див копър (Foeniculum 

vulgare), палма-джудже Serenoa repens (Sabal fructus) и плодовата кора от цитрусовите 

плодове (Citrus sp). 

 Кора (cortex): Кората е най-външният защитен слой на дървения труп и се формира от 

слоеве от живи клетки точно над самата дървесина. Обикновено има високи 

концентрации на активните съставки в кората, напр. бяла върба (Salix alba L. и Salix spp.), 

кора от хининово дърво (Cinchona sp.), канела и камфор (Cinnamomum camphora и C. 

camphora).) Важни примери за полезни гори включват палисандрово дърво и сандалово 

дърво (Santal umalbum). 

 Корени (radix): Месестите или дървесни части от много видове се използват за 

медицински нужди. Те могат да бъдат цели или нарязани на парчета, обелени или 

обезкостени. Корените могат да бъдат влакнести (обикновена коприва коприва), твърди 

(женско биле, Glycyrrhiza glabra, семейството Leguminosae,) или месести като дяволски 

нокът (Harpagohytum procumbens). Корените могат да имат гръдна форма или конична, 

цилиндрична, e.t.c. 

 Коренище (rhizoma): Коренището е дървесен или влакнест удължен ствол, който 

обикновено расте хоризонтално под земята, образувайки листа над земята и корени в 

земята. Най-важните за медицината ризоми са kава-кава (Piper methysticum) и джинджър 

(Zingiber officinalis). 

 Луковици (bulbus): Луковицита е влакнеста или люспеста структурата съставена от 

множество слоеве, които са листови основи. Луковиците, популярни за медицинска 

употреба, включват лука и чесъна (Allium Cepa и A. Sativum, съответно). 
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 Семена: Семената се съдържат в плодовете, напр. Бяла горчица, Sinapis alba L. (Sinapi 

semen) и семената на резене (Foeniculum Vulgare, Apiaceae). 

 Гуми-Смоли: Гумите и смолите са твърди вещества, съставени от смес от полизахариди. 

Гумите се изливат от повредената стебла като защитен механизъм или понякога като 

защитна система срещу инвазията на бактериални и гъбични рогове, напр. ароматна гума 

арабика (Acacia Senegal), терминалия (Terminalia bentzoe) и Алое гел (гума от алое вера). 

Резината се екскретира от специализирани клетки или канали в растения. Например 

мастиково дърво Pistachia Lentiscus (mastiha medicinalis of Chios) и известните от 

библейските времена "Frankincense" босвелия (Boswellia Sacra) и "Myrrh" смирна 

(Commiphora Myrrha) от семейство Burseraceae. 

 Мастни масла: Те произхождат от семената или от плодовете на растенията, напр. 

бадемовото масло се използва в козметиката, а маслиновото масло е полезен пример, тъй 

като има собствен терапевтичен потенциал, но се използва и в течни формули и мехлеми. 

 Етерични масла: Това са летливи масла, извлечени от растенията, чрез процес на 

дестилация или екстракция с пара. Те са от голямо значение като активни съставки на 

лечебни растения, напр. розмарин (Rosmarinus officinalis), масло от мента (Mentha 

Piperita), масло от оригам (Origanum vulgare), масло от Ylang Ylang (Cananga Odorata). 
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